Styrelsemöte Stenungsunds Hoppryttarförening
2016-10-05 kl 18.00-21.30
Plats: Hos Nina
Närvarande: Katarina Henriksson, Malin Larsson, Marie Rindestrand, Lena Tegenfeldt,
Nina Rasmusson

§1 Mötes öppnas
§2 Föregående protokoll
Uppföljning av några punkter:
• Veterinärföreläsningen (Förenade Hästkrafter) - anmälan pågår. Lokal på stall Holmegård
tillgänglig från 17.30. Ansvariga för arrangemanget SHRF - Kristina och Josefina jobbar
vidare.
• Tömkörning november (Förenade Hästkrafter) – lanseras efter Godishoppet. Varje klubb
har 4 platser till förfogande. SHRF öppnar för intresseanmälan varefter styrelsen beslutar
om vilka som tilldelas plats. Ansvariga för arrangemanget : Spekeröd/Tjörn.

§3 Fastställande av SHRFs Utmärkelser 2016
Framtaget förslag, utifrån förra mötets diskussion, gås igenom.
Styrelsen beslutar
-att fastställa Utmärkelser, daterade 2016-10-04.
Publiceras på hemsidan. Ansökningsformulär och nomineringar görs som tidigare år i december
månad.

§4 Förråd hinder
Allt material har nu lämnat Holmegård. Styrelsen beslutar
-att Nina får i uppdrag att ta fram avtalsförslag kring förvaring av hinder med mandatet att diskutera
frågan vidare med representant för Stall Hamra.

§5 Godis-/Delikatesshoppet
Genomgång av checklista och ryttarmeddelande. Funktionärsuppdrag kompletteras med att
sekretariatet ansvarar för priser. Lena ansvarar för paketering av priser/godis och
prisutdelningslistor för leverans under fredagen. Ryttarmeddelande publiceras på TDB och
hemsida.

§6 Hästkunskaps Cup
Lagledare för anmält lag 8 oktober till Växsjö är Josefina Larsson. Styrelsen beslutar
-att varje deltagare (3 + lagledare) erhåller 100kr/person i matersättning under dagen samt att
bilersättning utgår enligt Skatteverkets riktlinjer med 18,50/ mil.

§7 Christmas Show
Genomgång av planering:
1. Fotograf: Två tillfrågade men båda avböjt. Kristina får fortsatt uppdrag söka fotograf.
2. Plakett: Kristinas förslag på ny plakett gillas. Styrelsen beslutar
-att ställa sig bakom förslaget på den nya plaketten och tilldelar Kristina mandatet att beställa 200
st plaketter.
3. Premier; Sponsortäckning finns i samtliga klasser och sammantaget för tävlingen är
kontantsponsringen ca 30 tkr. Därutöver tillkommer sponsring av hederspriser för 35-40 tkr.
Styrelsen beslutar

-att fastställa premieutbetalningbudget för häst till 30 tkr.
Premiemutbetalningarna är beroende på antalet starter fördelade över de olika klasserna och vid
färre antal starter, halveras premieutbetalningarna , vilket anges i ryttarmeddelandet.

§8 Lagavslutning
Datum 20/11 , 16.00-18.00. Inbjudna till aktiviteten blir alla ryttare som deltagit samt resp.
lagledare. Ansvar för planering – Nina.

§9 Julklappshoppet
Datum 17/12. Plats: Stall Holmegård.

§10 Tävlingstermin 2017
Förbundets fönster för ansökningar om nästa års tävlingar är öppet. Styrelsen beslutar
-att ansöka om
-Akzonobel Cup 20-21 maj ponny/häst. Samma klasser som 2016. Plats Holmegård.
-Division 1 omgång 1 ponny 22 april. Plats Holmegård.
22 april ponny divisio1 omgång 1.
-Godis-/Delikatesshoppet 30/9-1/10 ponny/häst. Plats Stall Homegård.
Förfrågan har inkommit från Sveland om vi 2017 ånyo vill arrangera zon-finalen av Sveland på Åby
travbana. Styrelsen beslutar
-att avböja erbjudandet. Nina återkopplar till Sveland.

§11 Distriktets tävlingsmöte
Nina och Malin representerar på höstens möte.

§12 Ansökningar träningsbidrag
Ansökningar och redovisningar har inkommit från tre medlemmar.
-att bevilja träningsbidrag om 500 kr till Rebecka Antonsson, Matlida Antonsson och Mollie
Örtendal. Utbetalning effektueras genom styrelsemailen från ordförande till ekonomiansvarig.

§13 Mötes avslutas
Balanslista
27/10
Sundahallen

23/11
Sundahallen

-Rosettbeställning och funktionärslistor Christmas Show
-Projektrapporteringar i Online.
-Redovisningar av aktiviteter
-Årsmötesdatum
-Arbetsfördelning årsmöte

Sekreterare

Ordförande

___________________________
Lena Tegenfeldt

_____________________________
Nina Rasmusson

